Lindeballe og Omegns Borgerforening
Bestyrelsesmøde 4. oktober kl. 18.30 hos Jytte og Arne.
Referat.
1. Underskrive referat fra 4. september
2. Kommentarer til arrangementer siden sidst:
- Naturens dag 10. september
Fin tur i Ringive, næsten tørvejr, Sten Hedrup fortalte om dyr og
planter i Præstegårdsskoven, kaffe til sidst i konfirmandstuen
med god tilslutning.
- Høstfest 23. september, herunder økonomi
Mange har efterfølgende sagt: ”Det var vel ok e god fest”.
Meget fin stemning og Carsten Svendsen bidrog i høj grad med
god taffel- og dansemusik. God idé med forretten
portionsanrettet. Flere fortalte sjove historier fra ”det virkelige
liv”. Økonomi: 3019,44 kr. i underskud, det gik ikke så galt som
frygtet, da der var livlig trafik til baren!
3. Planlægning Spis-sammen og banko fredag 27. oktober
- Menu ( Forslag medbringes gerne), borddækning, osv.
Å rets e u ”so vor or lavede de ” bliver flæskesteg,
kartofler og sovs, rødkål, asier og solbærsyltetøj og desserten
Jyttes citronfromage, så bliver det ikke mere dansk!
Madholdet: Henrik, Betty, Hans, Gitte, Mogens, Jytte og Jytte.
Vi mødes ca. en uge før til nærmere planlægning. Borddækning i
løbet af fredagen. Pynt: alt godt fra naturen, måske Halloweenagtigt. Jytte T. supplerer lageret af hvidvin.
- Gevinster og organisering af banko-spillet

Vi er i gang med jagt på gevinster, se bilag med oversigt. Alle
melder tilbage til Jytte S. senest 20/10, men gerne hurtigst
muligt.
Leif beder Søren Bille om at være opråber.
4. Planlægning filmaften i november
Datoen er sat til mandag d. 13. november kl. 19.30.
Det er vedtaget, at der købes ny projektor, tilbud fra Billeskov til en
pris på ca. 3400 kr. eks. moms. Mogens og Gudmund sørger for
bestilling snarest. Vi sørger for kaffe og kage, Betty og Jytte S. bager.
Gratis entré, men der kan købes øl/vand og vin.
Der vises DVD’e , vi fik af Ældregruppe til jubilæet, optaget af Niels
Jørge Søre se i
. Evt. også klip fra ”Bo deliv i Li deballe
ge e
år” og ”Balder”, ellers ge
es de til e a de ”Caféafte ”.
5. Opfølgning og nyt fra diverse udvalg:
- Økonomi, herunder køb af regnskabsprogram
Vedtaget at vi køber regnskabsprogrammet C5, som findes i
forskellige moduler. Pris: ca. 2000 kr./år. Anne-Mette vil gerne
hjælpe med opsætning.
Det er slut med kontanter i Handelsbanken i Give fra 24. okt.
Jytte T. bestiller derfor da kort til LOB’s ko to. Pris:
kr./år.
- PR
Intet nyt
- Lokalråd
Holder møde tirsdag d. 10. okt. I forsamlingshuset
- Samarbejdsudvalg, forslag o ”Nature s Dag”
i vores
område
Jytte S. forsøger fortsat at få kontakt til evt. naturvejleder.
- Forsamlingshusudvalg

6.

7.
8.
9.

Helle tilbyder ”akustik- åli g” sa
e
ed e ko sule t i
forbindelse med nyt loft i salen, det er en god idé.
Renovering af store sal fra 14. maj til 7. juni, 2018: Indhentning af
tilbud fra maler, elektriker og gardinmand er i gang. Taget er
netop renset for 2. gang, skumklodser på gammel tagryg er
udbedret, ny rude sættes i, filt under alle stoleben.
- Lindeballe.dk
Intet nyt
- Legeplads og stier, pæle og mærker til stierne
Alle pæle og nye mærker på stierne er nu ordnet af Mogens,
super. Indkald evt. hjælp til lugning af sandkasse på legepladsen.
Der skal beskæres lidt på stierne. Blå pil på pæl ned mod
Præsteengsøerne er e fejl, blå pil ku på ”Kulturstie ” o kri g
kirken og teglovnen.
Indledende manøvrer ang. program for 2018. Bilag vedhæftet.
Gitte og Mogens undersøger mulighederne for besøg hos Sun Air i
Billund, om muligt i april – maj.
Planlægning fortsættes på næste møde.
Nye tilflyttere/Opdatering af lister
Vi har ikke nye tilflyttere, så vidt vi ved.
Næste møde
Onsdag d. 6. december kl. 18.30 hos Leif og Jytte.
Evt.
Arne spørger ”Diagonalens Vin og Blomster” o evt. leveri g af vi ,
ger e ed ”S age-kasse” først.

